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Scriptie Kunst– & Cultuurgeschiedenis

“Die Funktion ist festgelegt, das Alphabet erfunden, die Grundformen der Buchstaben sind unabänderlich”
Karl Gerstner 1964 1

Drukwerk van Plantijn, Leiden 1584

Als wij terugkijken naar de basis van de typografie komen we
onvermijdelijk eerst bij Johannus Gutenberg terecht. Rond 1450
ontwikkelt hij de boekdrukpers en hier ligt de basis voor het gebruik van typografie zoals wij dat vandaag de dag nog steeds
kennen. Gutenberg vond niet het boek uit, en zijn uitvinding
veranderde ook niet direct het concept van het boek zoals dat
bij lezers bekend was, hij bedacht vooral een nieuwe manier
om tekst te creëren. In plaats van alle letters met de hand te
schrijven, simuleert hij een handschrift om een stuk tekst mee
te drukken. Een losse loden letter toont de kern van het idee
van Gutenberg: elke letter wordt in zijn eigen hokje geplaatst.
Als je vreemde vormen in standaard hokjes plaatst, worden ze
veel eenvoudiger te hanteren. Vier paar schoenen verplaats je
makkelijker in hun schoenendozen dan los. Dit is de kern van
het concept dat Gutenberg voor het hanteren van lettervormen
bedacht.5 De uitvinding van de boekdrukpers was een revolutie
voor het lezen en een revolutie voor letterontwerpers.
Ik hou van lezen. Ik hou vooral ook van boeken, papier en letters,
en die horen gelukkig ook bij mijn vak. Lezen is voor mij geen
daad, maar een belevenis. Boeken zijn geen bijkomstigheid, ze
horen bij de belevenis. Waar ik ben als ik lees, is niet een plaats,
maar een modus en boeken zijn essentieel om in die modus te
komen. Toch lees ik steeds minder. In boeken wel te verstaan. Ik
lees steeds meer op een scherm. Deze scriptie heeft me eindeloos aan het scherm gekluisterd gehouden, omdat er ook steeds
meer boeken online en gratis beschikbaar zijn. Ook kan ik steeds
heen en weer naar Google om feiten te checken, om hulp te
zoeken en om me te laten afleiden als het schrijven niet vlot. Het
is het bekende ‘scan-browse-en-blader-gedrag’. Een blik over
mijn schouder laat mij mijn goed gevulde boekenkast zien en
het stapeltje boeken dat op mij wacht als ik klaar ben met deze
studie. Zomer is lezen. Ik verheug me er op. Het zijn stuk voor
stuk mooie boeken: de gebonden uitgave als die voorradig is,
nooit de ‘nice-price’ edition die altijd op inferieur papier wordt
gedrukt. Een boek om af en toe te aaien; bij een scherm leidt dit
soort affectie alleen maar tot vette vingerafdrukken die je blikveld vertroebelen. Het is duidelijk dat ik een old-school lezer
ben. EBooks en Kindle zijn (nog) niet aan mij besteedt. Wat het
eBook nog niet aantrekkelijk maakt is het gebrek aan esthetiek.
Hoewel de huidige techniek allang een einde heeft gemaakt aan
de gepixelde letters die het beeldscherm in de jaren ’80 sierde,
staat het eBook nog in de kinderschoenen qua vormgeving. De
problemen rondom het format zijn nog steeds niet opgelost en
op tablets kan je niet lezen in de zon.
Lezen is dus niet slechts een kwestie van het alfabet tot je nemen. Het is een belevenis van visuele en tactiele perceptie.
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Ongeveer vijftigduizend jaar geleden, toen de aarde al een paar
biljoen jaar oud was, begon de mens te spreken. Deze vaardigheid maakte het vertellen van verhalen mogelijk én het doorgeven van geschiedenis.1 Het verspreiden van verhalen gaat steeds
sneller sinds de uitvinding van het schrift, de boekdrukkunst, en
in de jaren ’80 de computer en al snel daarna het internet.
Het verval in lezen waar tegenwoordig vaak over wordt gesproken, wordt vaak toegedicht aan de uren die wij achter een scherm
surfend op het internet doorbrengen. Tweets, posts en links zijn
niet bevorderlijk voor de diepe concentratie die vroeger bij het
lezen hoorde. Toch is ook dit lezen. Maar lezen heeft een andere
dimensie gekregen.2 Het blijkt dat het veranderen van tekstdrager veranderend leesgedrag meebrengt.
Letters zijn een fascinerend verschijnsel. Om te kunnen lezen
moet je letters herkennen. Toch zullen de meeste mensen iets
lezen zonder de letters te zien. De focus ligt op de betekenis van
de woorden, de inhoud van de tekst. Het toetsen van gelezen
letters aan tekens die je in je geheugen bewaart en van woorden
en zinnen aan taalkennis lijkt terloops te gebeuren, terwijl je je
concentreert op de inhoud van de tekst.3 Lettervormen lijken als
patronen in je hersens te zijn vastgelegd, zodat je er blindelings
op kunt vertrouwen, net als op taalkennis en informatie voor
loopbewegingen. Liggen de patronen in je hersens muurvast of
zijn deze makkelijk te veranderen? Er zijn typografen die menen
dat leesbaarheid weinig speelruimte biedt, dat typografie in het
belang van lezers wetten moet volgen en slechts langzaam kan
veranderen. Hiertegenover staan ontwerpers die veronderstellen
dat lezers wel tegen een stootje kunnen, dat leesbaarheid rekbaar is en die de typografie graag willen hervormen. Wanneer je
kijkt naar een boek uit 1470, gedrukt en uitgegeven door Nicolas
Jenson in Venetië, valt op hoe weinig de lettervormen verschillen met hedendaagse lettertypen. De letters en typografie zijn
moeiteloos te verwerken.4 Wat is er in ruim 5 eeuwen gebeurd,
waarmee hebben letterontwerpers en typografen zich al die tijd
bezig gehouden?
Grafisch ontwerpers en typografen weten als geen ander hoe lezers met ogen en hersens reageren op hun producten. Zij beheren immers de conventie van het boek, het woord en de letter
en zij zijn onmisbaar bij de vormgeving van de hedendaagse veranderende leesomgeving. Deze nieuwe tekstdragers vormen ook
de nieuwe werkomgeving voor ontwerpers.In deze scriptie onderzoek ik wat de beslissende factoren zijn die van invloed waren
op vernieuwingen in de grafische vormgeving van de 20ste eeuw.
Deze factoren splits ik in een aantal onderwerpen op. Ten eerste
kijk ik naar welke rol ideeën over leesbaarheid in de totstandkoming van vernieuwingen heeft gespeeld. Daarnaast bekijk ik
of de vele verschillende kunststromingen met hun vernieuwen1
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Drukwerk van Nicolaas Jenson, 1470

de ideeën ook van invloed zijn op de grafische vormgeving. De
maatschappelijke situatie na de twee wereldoorlogen waren tijden van herbezinning en wederopbouw. Heeft deze maatschappelijke factor ook een rol gespeeld in de weg van vernieuwing?
En tot slot: door de technologische vernieuwing in de laatste decennia is er een omslag gaande in de grafische wereld. Er wordt
steeds minder voor papier en steeds meer voor de digitale weg
ontworpen. Leidt deze technologische verandering ook in de
grafische wereld tot vernieuwing?

Ontwerp voor de Londom Underground met de Gill, een lettertype dat door Morison bij Monotype is uitgebracht.

“Typography, however, is a practice that functions exclusively by convention”
Bruce Mau 2000 3
Leesbaarheid is een moeilijk te vatten begrip. In het Engels bestaan er ook twee termen voor: Legibility en Readability, in het
Nederlands kennen wij er maar één. Legibility gaat over hoe
goed de letters onderling van elkaar te onderscheiden zijn, denk
bv. aan een hoofdletter I en een kleine letter l, en readability gaat
over leesgemak, meer over het grote geheel.
Leesbaarheid en conventies zijn vaak onder vuur genomen. Desondanks hebben ontwerpers toch verrassend veel voor elkaar gekregen. Regelmatig lopen zij op lezers en onderzoekers vooruit,
en het blijkt dat je met verbeeldingskracht en vasthoudendheid
veel voor elkaar kan krijgen. Ontwerpers en typografen lezen zelf
natuurlijk ook, maar zij verschillen van doorsneelezers doordat zij
de typografie tot in detail kennen en veranderingen kunnen baseren op eigen waarneming en daardoor ontwikkelingen kunnen
sturen. Asymmetrie en schreefloze letters zijn een vast onderdeel
van het typografisch repertoir geworden. Dit is te danken aan
de experimenten van ontwerpers. Naast geslaagde veranderingen hebben veel voorstellen van ontwerpers het niet gehaald.
Zo gingen er aan het begin van de vorige eeuw stemmen op om
samen met de schreven ook de hoofdletters voortaan te weren,
wat niet is gebeurd. Ook zijn er in de 20ste eeuw veel voorstellen geweest om de grondvormen van de letters te veranderen of
vervangen door compleet nieuwe vormen, maar deze voorstellen
zijn op niets uitgelopen. De oorzaken voor het struikelen van experimenten en de reden waarom letters niet van vorm zijn veranderd, is deels te zoeken in het leesproces, dus in de wijze waarop
de ogen tekst opnemen en de hersenen die verwerken. Als je als
ontwerper afwijkt van de typografische conventies, dan loop je
het risico dat je tekst minder makkelijk leesbaar wordt, waardoor
lezers niet op de volautomatische stand kunnen doorlezen.16
De twee typografen die aan het begin van de 20ste eeuw grote
invloed hebben gehad op de opvattingen over leesbaarheid, zijn
Stanley Morison en Jan Tschichold. Eén van de manifesten van
Jan Tschichold, ‘Die Neue Typografie,’ (1928) is een kernachtig
betoog over wat wel en niet goed is voor lezers en typografisch
correct of fout. Van alle teksten die over regels en wetten van typografie en letterontwerpen zijn geschreven, hebben de teksten
van Tschichold en Morison de meeste invloed gehad. Zij kunnen
beschouwd worden als typografische dogma’s.17 Het boek ‘Die
neue Typografie’ breekt een lans voor asymmetrische en dynamische typografie en is wars van de patronen die typografie honderden jaren hebben gekenmerkt. Het is een bundeling van alles
wat er op dat moment internationaal aan vernieuwing gaande
is. Het is de tijd van Bauhaus, modernisme, helderheid en het
zoeken naar een nieuwe visuele taal om uitdrukking te geven
aan de nieuwe maatschappij. Hier horen schreefloze letters bij,
het is de opkomst van de Akzidenz Grotesk. De Akzidenz Gro16
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tesk werd in 1896 ontwikkeld door lettergieterij H. Berthold AG,
en wordt nog steeds gezien als de oorspronkelijke Helvetica, die
in 1957 werd getekend door Max Miedinger. Miedinger wilde
af van de kleine onregelmatigheden die de Akzidenz vertoonde,
terwijl in datzelfde jaar Gerhard Lange de Akzidenz familie uitbreidde met een Condensed en Extended versie en juist de onregelmatigheden in het oorspronkelijke ontwerp wilde behouden.
In 1958 tekende Adrian Frutiger de Univers, ook al gebaseerd
op de Akzidenz, maar ook regelmatiger in het letterbeeld dan
de Akzidenz. Akzidenz Grotesk wordt op het eerste gezicht vaak
gezien als Helvetica of Univers. De gelijkenissen tussen Helvetica, Univers en Akzidenz zijn duidelijk, maar er zijn subtiele
verschillen te vinden. De primaire verandering van Miedinger in
de Helvetica is een hogere x-hoogte. Het effect is dat Helvetica
langwerpiger lijkt dan de Akzidenz.18 Microsoft wilde als basisletter voor haar software de Helvetica gebruiken, maar het afkopen
van de rechten bleek een struikelblok. Microsoft heeft daarop
de Arial laten ontwikkelen, een inferieure versie van de Helvetica, maar helaas wel een van de meest gebruikte lettertypen
voor beeldschermen.19 Tschichold, die woonde en werkte in de
Weimar Republiek, werd in 1933 door de Nazi’s geïntimideerd,
en als reactie daarop keerde hij zich af van zijn eigen dogma’s,
omdat hij meende dat ze wellicht teveel als Nazi-kreten waren
geformuleerd. De ommezwaai die hij maakte en zijn latere meningen over symmetrische typografie en schreefletters werden
overigens met evenveel absoluutheid gebracht als zijn vroegere
standpunten.20 Dit neemt echter niet weg dat de standpunten
van Tschichold, vermengd met de ideeën van anderen, grondig
hebben ingegrepen in de typografie van de 20ste eeuw.
De ‘First Principles’ van Stanley Morison zijn een standaardwerk
voor de conventionele en symmetrische typografie. Morison probeert hierin de basis voor tijdloze normen en fundamentele voorwaarden voor leesbaarheid vast te leggen. Met schreeflozen
heeft hij zich niet bezig gehouden. Morison maakte een diepe
knieval voor traditie en conventie, waarin Tschichold hem in zijn
latere opvattingen is bijgevallen. Door zijn werk voor de Monotype Corporation, een fabrikant voor zet– en gietmachines, gecombineerd met zijn scherpe blik op typografie, heeft Morison
veel betekend bij de invoering van een aantal lettertypes, zoals
de Gill Sans en de Times New Roman. Hoewel de stellingen van
de beide heren met een flinke korrel zout genomen kunnen worden, heeft de tijd hen toch gelijk gegeven. Een lettertype als de
Times wordt nu, 70 jaar later, nog in alle mogelijke soorten drukwerk toegepast: kranten, boeken, tijdschriften en het is in ontelbarecomputers één van de vaste lettertypes.21
“Typedesign moves at the pace of the most conservative reader”
Stanley Morison 1930 4

Morison en Tschichold hebben de ruimte voor letterontwerpers
en typografen heel strak aangegeven met hun dogma’s. Het is
wel zo dat de grondvormen van letters nauwelijks veranderen, of
veranderd zijn, maar het gebruik, en de interpretaties daarvan
veranderen wel gestaag. Lettertypen zijn niet van zichzelf leesbaar. Het is vooral de vertrouwdheid van de lezers ermee, waarop
hun leesbaarheid is terug te voeren. Met studies is nml. wel aangetoond dat lezers het beste lezen waar ze het meeste mee vertrouwd zijn.22
Wat blijkt is dat het bij conventie niet alleen om letters gaat,
maar het grotere geheel van een tekst en het complete stelsel
van leesgewoonten telt ook mee: per regel lezen we van links
naar rechts, per pagina van boven naar beneden, enzovoort. Het
gaat om de structuur van de boekpagina, of de krant: hoe worden nieuwe alinea’s aangegeven, hoe kunnen belangrijke tekstdelen eruit springen, hoe lees je tabellen en registers, en hoe
worden voetnoten gebruikt. Leesgemak, readability, is afhankelijk van typografie en vormgeving op vele niveaus. Afwijkingen
van de gebaande weg zijn te vinden in de routes die iedereen
zelf kiest als hij zijn krant leest, maar bij drukwerk zijn dit soort
routes toch wel enigszins beperkt. Via het beeldscherm zijn de
mogelijkheden echter eindeloos, en kan iedere lezer zijn eigen
weg volgen. Het afwijken van de gebaande paden gebeurt echter
ook hier op basis van een sterke conventie. Als die er niet zou zijn
om op terug te vallen, dan zou iedereen op het worldwideweb
allang de weg zijn kwijtgeraakt. Tekst wordt op schermen in grote trekken nog net zo gelezen als alle andere tekst, zij het dat er
een ruimere visuele ervaring aan is gekoppeld omdat het scherm
vaak gelardeerd is met plaatjes, links en andere extra’s.23 Maar
de structuur is al bepaald door het lezen van boeken en ander
drukwerk, de gewoontes die daarbij zijn ontstaan en de aanpassingen die daarbij al zijn gemaakt aan de menselijke eigenschappen. Denk maar aan de vorm van een doorsneeboek: moet lekker
in de hand liggen, de regels zijn zo lang dat je tijdens het lezen
alleen je ogen heen en weer hoeft te bewegen en niet je hoofd,
enz. Deze regels zijn opgesteld door Tschichold en worden nog
steeds dankbaar gebruikt.
Het moge duidelijk zijn dat als je letters en tekstdragers wil ontwerpen waaraan lezers snel gewend kunnen raken dan moet je
bovenop de conventie gaan zitten. De conventie is zo sterk dat
conservatisme past bij dit vak.24
Jan Tschichold, boekomslag, 1928
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In de 20ste eeuw zijn er meerdere momenten geweest dat de vernieuwingen in de grafische vormgeving een duidelijke wisselwerking had met de heersende kunststromingen. Er zijn een paar
periodes geweest in deze eeuw die een blijvende invloed hebben
uitgeoefend op de ontwikkeling van de grafische vormgeving en
typografie. In deze perioden is er ook sprake geweest van een
veranderend inzicht op en veranderend gedrag ten opzichte van
informatie vergaren en verwerken.
Jan Tschichold was één van de ontwerpers die geïnspireerd raakte door het Bauhaus. Het Bauhaus was een opleiding voor beeldende kunstenaars, ambachtslieden en architecten die van 1919
tot 1932 eerst in Weimar en later in Dessau gevestigd was. In het
Duitsland van na de Eerste Wereldoorlog geloofden veel kunstenaars dat zij konden bijdragen aan nieuwe maatschappelijke verhoudingen, door een nieuwe visuele omgeving te creëren. Het
Bauhaus werd het middelpunt van Europa in dit streven.25 Walter Gropius wilde dat het Bauhaus een ontmoetingsplaats zou
zijn voor alle disciplines in de beeldende kunst, zowel vrije kunst
als ambacht. Hier was ook de enorme invloed van het Bauhaus
aan te danken: zij streefden naar volledig geïntegreerde vormgevingsprincipes ten behoeve van massaproductie en industrialisering. Mede onder invloed van De Stijl, waarmee Gropius in
1922 in contact kwam, werd de vormgeving steeds soberder en
functioneler. Gropius benadrukte de samenwerking tussen industrieel vormgevers om praktische problemen op te lossen en de
creatieve verantwoordelijkheid van de ontwerper ten opzichte
van de maatschappij. Deze instelling kwam voort uit zijn linkse
sympathiën. Deze zelfde sympathiën waren ook de reden dat
hij in 1928 terug moest treden als directeur en werd opgevolgd
door Mies van der Rohe. In 1933 werd de school door de Nazi’s
gesloten.26 Dit was ook het jaar dat Tschichold zijn opvattingen
bijstelde en vluchtte naar Londen.

Laszlo Moholy-Nagy, 1924
Typografiegebruik (schreefloos !) in zelfportret

Theo van Doesburg was degene die het contact tussen de Stijl en
het Bauhaus tot stand bracht. Hij was een veelzijdig kunstenaar,
vormgever, architect en typograaf en vooral bekend geworden
als oprichter en redacteur van het tijdschrift De Stijl. Hierin publiceerde hij verhalen, gedichten en kunstbeschouwelijke artikelen. Door deze veelzijdigheid, in combinatie met zijn dynamische
persoonlijkheid, fungeerde Van Doesburg als een katalysator
binnen de Europese avantgarde.27 Hij gaf lezingen, organiseerde
tentoonstellingen en zette zich, behalve voor De Stijl, in voor
diverse andere tijdschriften en kunstenaarsgroepen. Zo richtte
hij samen met de dadaïst Tzara in 1922 het tijdschrift Mecano
op en maakte hij met Kurt Schwitters in datzelfde jaar een Dada-veldtocht door Nederland, waar zij de Ursonate ten gehore
brachten, gecombineerd met letterklankbeelden. Dada was een
25
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anarchistische stroming die ver van de strenge voorschriften van
de Stijl afstond, maar beide stromingen verzetten zich tegen de
aanvaardde ideologiën in zowel de kunst als de samenleving en
daarom zag van Doesburg affiniteit tussen de twee.28 In 1923
ontmoetten van Doesburg, Lissitzky en Schwitters elkaar meerdere malen in Hannover. Deze ontmoetingen leidden tot ideeën
die een diepgaande invloed zouden hebben op het Nederlands
grafisch ontwerp. Zij kondigden een nieuw tijdperk aanwaarin
reclame een eind zou maken aan de subjectiviteit in het grafisch
ontwerpen en waar ontwerpers zich zouden gaan richten naar de
klant.29
“Mach es niemals so, wie es jemand vor dir gemacht hat.
Oder man kann auch sagen: mach es stets anders, als es die anderen machen”
Kurt Schwitters, 1924 5
In 1923 kwam Lissitzky naar Nederland om zijn nieuwe typografische ideeën te verklaren. De inspiratie die dit opleverde werd
vooral zichtbaar in het vroege werk van Piet Zwart.
László Moholy-Nagy publiceerde in 1925 het boekje ‘Elementare Typographie’, waarin hij de term typophoto voor het eerst
laat vallen. Typophoto omschrijft hij als volgt: “Typography is the
communication of ideas through printed design. Photography is the
visual representation of the thing seen. Typophoto is the most precise visual communication.”30
Piet Zwart, Paul Schuitema en Gerard Kiljan waren geïnspireerd
door de ideeën van Lissitzky en Moholy-Nagy en brachten in
Nederland de typografische en fotografische vernieuwing op
gang. De kunstenaar had afgedaan en werd vervangen door een
‘beeldend organisator’. Los van hen werkte ook Cesar Domela
Nieuwenhuis tussen 1927 en 1932 als grafisch ontwerper in een
soortgelijke beeldtaal. Door de functionaliteit, eenvoud en het

Piet Zwart, 2 pagina’s uit boek van de NKF, 1927
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gebruik van basale typografische elementen beantwoordde het
werk van Piet Zwarts typografie aan de meeste regels die Jan
Tschichold had opgesteld. Zwart gaf ook de voorkeur aan pretentieloze, schreefloze letters. Meestal gebruikte hij geen hoofdletters en hij vond versiering nutteloos. Daarnaast diende kleur
alleen om functionele redenen te worden toegepast.31 Kiljan en
Schuitema legden samen de basis voor de nog niet bestaande
opleiding reclame-ontwerpen, die verder uitgroeide tot de eerste
fotografieopleiding in Nederland.32
Er werd in Europa een levendige dialoog gevoerd over het nut
van de nieuwe typografie en de typophoto. In 1928 richtte Kurt
Schwitters de ‘Ring neue Werbegestalter’ op, een groep ‘radicale’ ontwerpers, waaronder Zwart, Tschichold, Schuitema,Domela
Nieuwenhuis en László Moholy-Nagy.33 De Ring stelde zich vnml.
ten doel om de moderne manier van ontwerpen te bevorderen
door middel van exposities, artikelen en lezingen.
In het spoor van deze vernieuwingen ontwikkelde zich in de
tweede helft van de jaren ’30 een nieuwe generatie ontwerpers
van wie Wim Brusse en Dick Elffers pleitten voor een verruiming
van de beeldende middelen en een grotere plaats voor het kunstenaarschap opeisten. Hier tussenin had Willem Sandberg met
zijn ondogmatische en elementaire manier van werken een eigen
stijl binnen de typografie gevonden. Tesamen vormen deze ontwerpers de brug naar de verdere ontwikkelingen van de grafische
vormgeving na de Tweede Wereldoorlog.34
Het belangrijkste werk van Willem Sandberg verscheen pas na de
Tweede Wereldoorlog. Kort na de Duitse invasie ging Sandberg
in het verzet. Op 27 maart 1943 blies hij met enkele medeverzetsleden het Amsterdamse bevolkingsregister op en sindsdien
moest hij onderduiken. In de periode ’43-’45 maakte hij zijn
‘Experimenta Typografica’, negentien boekjes met illustraties en
met de hand geschreven interpretaties van citaten en ideeën.
Toen Sandberg in sept. ’45 terugkeerde naar het Stedelijk Museum werd dit museum een pleitbezorger voor de avant-garde en
bouwde een prachtige verzameling moderne kunst op. Sandberg
ontwierp meer dan driehonderd catalogi voor het SM, die in veel
opzichten een uitwerking waren van zijn ‘Experimenta Typografica’. Hij maakte vooral veel gebruik van vette onderkasten en
levendige kleuren en de binnenvorm van de letters werden in de
ontwerpen vaak beeldend ingezet. Sandbergs naoorlogse ontwerpen vormden een verbinding tussen het vooroorlogse werk
van Piet Zwart en Hendrik Werkman35 en de latere onwerpers
zoals Wim Crouwel, Jan Bons en Otto Treuman.36
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Dick Elffers, Affiche Weerbare Democratie 1946

Willem Sandberg, Experimenta Typografica, 1943

Jan Bons, 1985

De Nederlandse samenleving was na de Tweede Wereldoorlog
totaal ontwricht en er brak een periode van culturele, maatschappelijke en economische wederopbouw aan. Het Nederlandse grafisch ontwerp onderging een grote verandering in
deze tijd: ten eerste werden ontwerpers voor het eerst gezien
als serieuze professionals die onmisbaar waren bij het maken van
een boek, of het creëren van een identiteit voor een instelling.
Er ontstonden in deze tijd twee stromingen: de eerste was een
praktische uitwerking van het constructivisme, de stroming waar
de Zwitserse typografie van Tschichold en Zwart toe behoorden
en die werd overgenomen door bedrijven zoals Total Design. De
tweede stroming werd gevormd door ontwerpers die zich niet
wilden conformeren, en waarvan sommigen waren betrokken
bij Fluxus en Provo. Dit leidde tot een nieuw expressionisme in
de grafische ontwerpwereld, dat in de jaren ’70 en ’80 steeds
meer toenam. Persoonlijke interpretaties en subjectiviteit kwamen sterk naar voren in het werk van studio’s als Anthon Beeke,
Studio Dumbar, Hard Werken en Wild Plakken. Ontwerpers en
architecten zetten zich nadrukkelijk af tegen het internationaal
dominerende modernisme met zijn rationele benadering. Deze
brede en diverse beweging, postmodernisme gedoopt, bloeit tot
in de jaren negentig. ‘Less is more’ verandert in ‘less is a bore’.
De door de modernisten nagestreefde helderheid maakt plaats
voor gelaagdheid.37 Grafische vormgeving is nu volledig geïntegreerd in de maatschappij.
Er zijn vele ontwerpers die van grote betekenis zijn geweest en
het ontwerpniveau in Nederland was in het begin van de jaren
’80 toonaangevend in de wereld. De term Dutch Design, die nu
vooral op productdesign van toepassing is, komt oorspronkelijk
uit de grafische ontwerpwereld. Het bijzondere aan het ontwerpklimaat in Nederland in deze periode is de grote diversiteit aan
stijlen, destijds nog mede mogelijk gemaakt door overheidssteun
aan jonge veelbelovende creatieven. Er zijn veel ontwerpers die
ik kan noemen, maar hier maak ik, voor nu, een persoonlijke
keuze voor een aantal stijl-iconen.
Jan Bons, is jarenlang ontwerper voor theatergroep De Appel en
bekend van het beeld voor het IDFA. Hij werkt in, en na de oorlog, samen met Sandberg.38 Zijn handschrift is onmiskenbaar eigen en hij krijgt van zijn opdrachtgevers de ruimte om naar eigen
inzicht te werken. In zijn werk zoekt hij de visualisering van de
emotie met zo min mogelijk middelen en rekt hij de grenzen van
de leesbaarheid op.39 In 1985 vraagt de PTT aan Bons om postzegels te ontwerpen voor de 40ste herdenking van de bevrijding.
Het moet een serie van drie zegels worden, die verzet, bevrijding
en mensenrechten moeten verbeelden. Op de eerste zegel zien
we een verscheurde vingerafdruk. Hier wil Bons vooral de onderdrukking en schending van de mensenrechten mee uitdrukken.
Op de tweede zegel zet hij een tekst die hem zeer aanspreekt.
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Engagement

Wim Crouwel, van Abbemuseum, 1957

Jan Bons, Theatergroep De Appel

“Ik ben pas werkelijk vrij als alle mensen om mij heen ook vrij
zijn”. De tekst is van Michail Bakoenin de Russische anarchist,
die pleit voor afschaffing van autoriteit. Diens naam is ook op de
zegel aangebracht. Op de derde zegel zet Bons het woord VRIJ
in kleurvlekken. De PTT is ingenomen met de zegels, maar het
Comité Nationale Viering Bevrijding was minder enthousiast. De
tekst van een Russiche anarchist kan in hun ogen niet en de zegel met de vingerafdruk ligt gevoelig omdat de vingerafdruk nog
steeds een middel voor identificatie is. De zegels worden afgekeurd, behalve de zegel met het woord VRIJ erop. Bons stelt de
PTT voor de keuze: alle 3 of geeneen. Het wordt geeneen. Hierop
besluit Bons om ze in eigen beheer zelf te laten drukken. Om
valsheid in geschrifte te vermijden, besluit hij om de C van Cent
weg te laten.40 Hij verkoopt de zegel aan particulieren en schenkt
de opbrengst aan Amnesty International. Het is een mooi voorbeeld van het sterke engagement van Bons en de vrijheid die de
ontwerper neemt. Overigens krijgt hij tien jaar later een nieuwe
kans van de PTT en deze zegels worden wel gedrukt.
Anthon Beeke is in de jaren ’60 betrokken bij Fluxus, een soort
neo-dada groep. Zijn ontwerpen voor theateraffiches zijn hier
sterk door beïnvloed. Hij wil een interactie uitlokken tussen
zijn affiches en de kijker. Sommige affiches lijken een heidens
schouwspel en er is vaak een sinister aspect in te ontwaren. De
leesbaarheid van zijn beelden is groot. De typografie is ondersteunend aan het beeld, de nadruk ligt op het overbrengen van
de boodschap. Zijn ontwerpen zijn op z’n zachtst gezegd onorthodox, en vooral zijn affiches voor Toneelgroep Amsterdam hebben vaak geleid tot controverses.41 Een theateraffiche beschouwt
Beeke zelf als kunst voor de straat. Zijn theateraffiches zijn krachtige metaforen, beelden waarin hij de thematiek van het aan te
kondigen toneelstuk uitdrukt. Hij krijgt daarvoor alle ruimte bij
TGA. De thematiek wil hij in één foto pakken. Hij zegt daar zelf
over: “Dat is een hoge inzet. Een voorstelling duurt drie uur, de
plot bestrijkt een jaar of tien, over de tekst denkt de schrijver
een jaar of twee na - en dat moet in één beeld samengevat.”42
Zijn interpretaties vallen alleen niet altijd in de smaak. In 1981
werd hij het mikpunt van de vrouwenbeweging, en tien jaar later
krijgt hij opnieuw te maken met een actiegroep. Zijn affiche voor
Penthesilea - een foto van een stijve penis waaraan de vrouw zich
vastklampt - wordt met witte verf beklad.
Het werk van Karel Martens onderscheidt zich door traditie, eenvoud en basale technieken en materialen. Het past in de traditie
van Piet Zwart, Hendrik Werkman en Willem Sandberg. Het werk
van Martens heeft een subtiele elegantie en de inhoud van de
publicatie wordt verbeeld in de vormgeving. Zijn ambachtelijke
manier van werken wordt zichtbaar in de keuze van het papier,
de letter, de kleur en het formaat.43 In zijn carrière heeft hij één

keer een letter ontworpen: de Starface. Het is een letterontwerp
dat bestaat uit gezichten van sterren. “Ik heb samen met Roelof
Mulder de ‘Starface’ ontworpen, maar dat was meer uit recalcitrantie, omdat we gedwongen werden een tijdschrift te maken
van 70 bij 100 cm, absoluut belachelijk dus, en de tweede voorwaarde was dat er geen letters in voor mochten komen. Ik wou
wel een list verzinnen: letters maken die geen letters zijn... het
woord moest er toch ergens in voorkomen. Daar is die ‘Starface’
uit voortgekomen. Dat is in ‘Emigre’ gepubliceerd. Het is een
grap, maar het gaat ook over wat een letter in wezen is - een
code, een sleutel om informatie over te brengen.”44
Studio Dumbar, opgericht door Gert Dumbar, werkt vernieuwend en met humor. Zij zijn een duidelijke exponent van de
postmodernistische gedachte. Het bureau staat bekend als een
broedplaats voor jong talent en heeft een speelse en decoratieve
benadering. Dumbar werkt veel met geënsceneerde fotografie,
waarbij een omgeving wordt gemaakt van gevonden materialen,
die wordt gefotografeerd met als achtergrond een collage. De
typografie grenst aan het chaotische, en wordt in vele lagen over
de foto aangebracht, tot een visueel overladen, collageachtig
geheel. Deze manier van werken wordt bekend onder de naam
‘Delirious Design’. Studio Dumbar claimt de vrijheid van de ontwerper en werkt soms op het randje van anarchie en zeker informeel.45 “Zo anoniem mogelijk de boodschap vertalen, ordenen
en helder weergeven: dat betekende voor mij dat je niet over
genoeg creativiteit beschikte. Het vak is per definitie een vak van
buitengewoon onverwachte wendingen.”46
Het is duidelijk dat de grafische ontwerpwereld eigenzinnig en
volop in beweging is. Deze (te) kleine selectie van ontwerpers
maakt dat duidelijk. Maar in de jaren ’80 is er één nog niet be-
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Irma Boom, nieuw logo Rijks

noemde factor in het spel die de verdere ontwikkeling van het
vak nog meer versnelt: de intrede van de MacIntosh. Er breekt
een periode van ongekende mogelijkheden aan. Het Amerikaanse
tijdschrift Emigre experimenteert in 1984 als eerste met digitale
typografie. Irma Boom, vooral bekend vanwege haar boekontwerpen, maar ook vanwege het nieuwe logo voor het Rijksmuseum (en wat een spatie al niet kan los maken), ontwerpt in 1988
het boek Nederlandse postzegels 87+88. Zij overtreedt hierin heel
provocatief alle regels voor de leesbaarheid en de catalogus neigt
naar autonome vormgeving.47
Het is lastig om ontwerpers te beschrijven die nog volop aan het
werk zijn. De reflectie over deze periode is nog in volle gang en
het zal nog wel even duren voordat die is afgerond. De informatie die er nu is, is te ongeordend om te kunnen overzien wat
er overblijft. Duidelijk is, dat gedurende het laatse kwart van de
20ste eeuw elektronica en software zich razendsnel hebben ontwikkeld en er veel in ons leven is veranderd. Het grafisch ontwerpen is overal ter wereld veranderd, mede door de onvoorstelbare
groei van het internet. Tijdens de industriële revolutie waren
drukkers en ontwerpers van elkaar los gekoppeld, omdat beiden
een apart vak waren. Toen de fotografie erbij kwam, kreeg je
een reeks specialisten voor het produktieproces: eerst de grafisch
ontwerper, daarna de zetter, productiespecialisten, cameramensen, grootmontage, de clichémakers en tenslotte de drukkers.
Rond de jaren negentig was het mogelijk om al deze taken door
één persoon te laten uitvoeren.48 De voorspelling van McLuhan
in de jaren ’50 dat het drukken te zijner tijd door elektronische
apparaten zou worden overgenomen is verbazingwekkend goed
uitgekomen.49
Het opnieuw definiëren van de aard van grafische communicatie

“As technology advances, it reverses the characteristics of every situation again and again.
The age of automation is going to be the age of do-it-yourself.”
Marshall McLuhan 1956 6
is in volle gang. Het verschijnsel dat nu binnen het vak plaatsvindt, en heeft gevonden, lijkt op dat van de industriële revolutie
in de negentiende eeuw. De computertechnologie heeft tot een
radicale verandering geleid van de manier waarop we beelden
gebruiken en zien en het grafisch ontwerpen ondergaat, zoals
het lezen, ingrijpende veranderingen. Maar hoewel de gereedschappen waar de ontwerper mee werkt veranderd zijn, blijft de
essentie van het ontwerpen onaangetast. Het tijdperk van technologische vernieuwing biedt prachtige nieuwe mogelijkheden,
maar traditionele manieren van expressie en esthetische waarden
zullen hun relevantie behouden, omdat wij ook allemaal verbonden zijn met het verleden en de rijke traditie die daarbij hoort.50

“Think with your mind. Forget technology. Creativity is not device-dependent.”
Bruce Mau 2000 7
Vito Campanelli, Italiaans mediatheoreticus, vermoedt dat wij
op dit moment getuige zijn van een baanbrekende verandering
van de status van het lezen. Vanaf de uitvinding van het alfabet, de boekdrukpers en daarna de uitvinding van de Monotype
en Linotype zetmachines, was tekst altijd in een rigide structuur
gegoten, ondanks het heterogene karakter van de verschillende
tijdperken. Het gedrukte boek is cruciaal in de verspreiding van
kennis en ideeën geweest, zonder het boek zou de wetenschap
niet zo’n vlucht hebben kunnen nemen. Deze vorm, het boek,
had ook een sociale functie: iedere student kent nog de tijd dat
hij aan een tafel studeerde, gekoppeld aan deze structuur van
werken die al eeuwenlang dezelfde is. Nu, met het digitaliseren
van tekst, zien we een radicale verandering die we kunnen beschouwen als het verlaten van de vorm. De tekst wordt als het
ware vloeibaar en er ontstaat een ‘flow’ langs andere data, zoals
het beeld. In deze ‘flow’, die zichzelf elke vaste vorm ontzegt,
is alles mogelijk. Er ontstaan nieuwe regels voor het spel, die
Campanelli ook wel vergelijkt met schrijven op het strand: iets
bestaat net zolang tot de volgende golf langs komt. Ontdaan van
zijn structuur, en zonder vooraf de paden te bepalen, verandert
tekst in een stroom van samengevloeide elementen.51
Wij zijn straatlezers geworden. Info junks: we zappen door onze
telefoon, scannen een krant, bladeren door een tijdschrift. Wij
zijn een nieuwe generatie lezers. Niet dommer, maar wel sneller
en anders. We vliegen door vele informatiebronnen tegelijk en
lezen is een andere ervaring geworden. Lezen is kijken geworden
en andersom. Je hoeft nu niets meer te onthouden omdat je alles
gewoon kan opzoeken. Je vraagt je af of mensen nog van lezen
houden? Kun je wat mensen op Facebook en Twitter doen, lezen
noemen? Wij lazen vroeger boeken en kranten als iets waar je
traditioneel wijzer van werd, door de kennismaking met ongebruikelijke meningen, speciale gedachten en nieuwe ontwikkelingen die hierin werden geopenbaard. Nu wordt er gescand op
het net.52 Informatie is een te consumeren product geworden dat
nauw verbonden is met de vorm waarin het verschijnt. Nieuwe
platforms en formats verschijnen met een grote frequentie op de
markt en tekst, video, geluid en graphics vermengen zich tot een
nieuw geheel.
De belangrijkste ontwikkelingen van de informatie-evolutie, van
de drukpers tot aan de iPhone, zijn in grote lijnen besproken.
Tegenwoordig zweeft informatie in de Cloud en er zijn nieuwe
instrumenten voor lezen en schrijven, die telkens in een nieuwe
multimediamix worden gecombineerd en steeds op een andere manier. De verandering die zich heeft voltrokken is groot en
heeft gevolgen voor de economie, de politiek en de sociale status
van ons bestaan.53

47

Lommen, 2012: 420

48

Krimpen, 1986: 178

51

Campanelli, 2011: 24

49

McLuhan, 2011: 226

52

Gerritzen, 2011: 4

50

Purvis & Jong de, 2006: 394

53

Ibidem: 6

Grafische
Vormgeving
Anno Nu

Wat wij vroeger ‘kijken’ zouden noemen lijkt steeds meer op wat
we nu ‘lezen’ noemen. Maar vroeger waren dit andere bezigheden dan nu. Lezen ging over het ‘absorberen van inhoud’, en kijken was ‘een beeld van iets krijgen’. Lezen wordt hoger gewaardeerd dan kijken, omdat het laatste een passieve zintuigelijke
ervaring is. Het feit dat je beide activiteiten met je ogen doet,
weegt niet op tegen het verschil dat je als je leest zelf een nietbestaand beeld creëert, terwijl je als je kijkt een bestaand beeld
absorbeert.54 Tegenwoordig, met de nog steeds onstuitbare opkomst van visuele media worden beelden steeds meer gelezen,
als visuele tekst. Vroeger behoorde het lezen van beelden vooral
toe aan zeer getrainde kijkers, zoals kunsthistorici en designcritici, maar steeds meer niet-professionele kijkers worden ‘beeldlezers’.55 Het idee dat je alleen tekst kan lezen verliest terrein.
“Meer dan tekstconsument ben ik beeldconsument.”
Max Kisman 2011 8

Max Kisman
eerste uitgave van TYP/Typografisch Papier, 1986

Wij lezen en schrijven niet alleen woorden maar ook beelden.
De vorm waarin dingen zich aan ons voordoen is daarmee net
zo goed tekst geworden als tekst ook beeld is. De visuele stimuli die wij lezen, kunnen letters zijn of beelden, het verschil
tussen beiden – ooit fundamenteel – vervaagt. Dat wil niet alleen zeggen dat we ons bewuster zijn geworden van de sensorische kanten van het lezen, het betekent ook dat kijken een
meer conceptuele, meer reflectieve activiteit is geworden. En dat
termen die vroeger stonden voor oppervlakkigheid, voor het in
een oogwenk opnemen van vluchtige visuele indrukken, zoals
‘scannen,’ ‘bladeren,’ ‘browsen,’ ‘bekijken,’ nu tot de meest betekenisvolle concepten van onze cultuur uitgroeien.56 Overzicht
wordt daarin belangrijker dan inzicht. Je kunt dat jammer vinden
omdat de diepgang die zo met het oude lezen is verbonden verdwijnt. Maar dat komt eigenlijk neer op het weergeven van een
nieuw fenomeen in oude concepten: bv. als de net uitgevonden
auto vormgeven als koets zonder paarden. Je ziet wat er aan het
nieuwe mist, maar niet wat ervoor in de plaats is gekomen. Bij
het nieuwe overzicht komt het er op neer dat het beeld een tekst
is geworden en ons in een oogopslag laat begrijpen wat het betekent. Net als tekst en beeld, groeien inzicht en overzicht naar
elkaar toe, ze vloeien in elkaar over. Misschien zelfs keren de
oude betekenissen om: dan wordt ‘lezen’ begrepen als de scannende bezigheid die ons overzicht verschaft en ons in staat stelt
daaruit betekenis te vergaren, te kiezen, en wordt ‘kijken’ het
woord voor wat we zien als we ergens langer dan een vluchtig
moment bij stilstaan. Als je iets wilt doorgronden, moet je kijken. Langdurig en intensief, zoals je vroeger las, met een boek
op schoot op de bank. Dat het dierbare oude lezen verdwijnt is
daarbij collateral damage, een onbedoeld effect van een veelomvattende ontwikkeling.
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McLuhan voorspelde in zijn ‘Gutenberg Galaxy’ dat de toekomst
van de massamedia zou verschuiven van tekstdragers naar beelddragers. Hij doelde hierbij op de TV.57 In de jaren ’90 was dat ook
zo, en de computer was eerst ook vooral een beelddrager. Maar
de afgelopen 10 jaar hebben SMS, Facebook en Twitter het beeld
toch weer vervangen door tekst: een revival van een min of meer
klassieke vorm om met tekst om te gaan. Een gedachte vindt (als
het een afstand moet overbruggen) nog altijd het snelst zijn weg
naar een ander door hem op te tekenen. Zo kan hij via print of
scherm zichzelf verspreiden. Het is duidelijk dat tekst als informatiedrager onmisbaar is, hoewel het tegenwoordig dus verrijkt
is met andere data. Onze manier van lezen en de ontwikkeling
van technologie zijn onderhevig aan veranderingen. Socrates was
bij de uitvinding van het schrift al bang dat het geheugen van de
mens daardoor achteruit zou gaan. Ik vraag me af of hij niet juist
ontzettend blij zou zijn geweest met alle kennis die voor iedereen beschikbaar is geworden door de uitvinding van het schrift.
Verandering is beweging en met beweging is helemaal niets mis,
ook al is de richting waarin wordt bewogen niet altijd helemaal
duidelijk.
De vraag is nu of de old school designer, zeg maar de ouderwetse specialist, in het nieuwe technologische domein gedwongen is op zoek te gaan naar een andere rol. Misschien moeten
ontwerpers zich richten op het ontwerpen van de software waar
de huis-tuin-en-keuken-designer zijn dagelijkse leven mee vormgeeft. Artistieke software is een groeimarkt. Betekent dit ook dat
de old school designer met oog voor de toekomst computertalen
moet leren? Of verwordt een ontwerper dan slechts tot een nietig radertje in een enorm economisch-technologisch complex?
Het zijn lastige keuzes en iedere individuele ontwerper zoekt
daarin zijn weg.
Afgezet tegen de manier waarop de social media en de nieuwe
technologiën werken, is een scriptie een hopeloos ouderwets
verhaal, veel te lang en traag communicerend, en bovendien opgemaakt alsof het een boek is. Dit past bij de dinosauriër die
ik ben, maar de jongere generaties zullen nadrukkelijk een keus
moeten maken hoe en wat zij willen ontwerpen.
Grafisch ontwerpen is een vakgebied dat een lange traditie kent
en in de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doormaakte. Centraal blijft het vormgeven van informatie staan. Dit
houdt een verdere verbreding en verfijning in van het werkterrein
van ontwerpers. De mogelijkheden om artistieke ideeën visueel
vorm te geven zijn toegenomen. Met als gevolg dat de communicatie nu in veel gevallen op een dynamische visuele en interactieve manier verloopt en beeldtaal een almaar belangrijkere rol
is gaan spelen. Het is aan de grafisch ontwerpers om op betekenisvolle wijze en vanuit hun eigenheid antwoorden te formuleren
op hedendaagse ontwerpvraagstukken.
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Mieke Gerritzen
Omslag Emigre nr. 50, 2001,
Een boek over hoe beeld taal wordt. Als beelden
iconen worden, wordt het typografie. Een foto of
affiche wordt een leesteken, als een letter. Je kunt
het lezen, iedereen begrijpt wat er mee wordt
gezegd.

“From all these experiences the most important thing I have learned is that legibility and beauty
stand close together and that type design, in its restraint, should be only felt but not perceived by the reader.”
Adrian Frutiger 1975 9

Thonik expositie in de OBA, 2009

Deze scriptie schetst een beeld van de belangrijkste factoren die
geleid hebben tot vernieuwing in de grafische vormgeving. Veel
ontwerpers hebben in de 20ste eeuw het voortouw genomen om
binnen de ruimte die typografen en ontwerpers hebben te experimenteren. Sommige experimenten waren succesvoller dan andere. Binnen de krappe ruimtes die leesbaarheid biedt zijn asymmetrie en schreefloze lettertypen de grote vernieuwingen die
Tschichold ons heeft gegeven. De bevindingen van Tschichold
en Morison over leesbaarheid blijken in grote lijnen nog steeds
actueel. En het blijkt nuttig te zijn om bovenop de conventie te
gaan zitten als je letters en tekstdragers wil ontwerpen waaraan
lezers snel gewend kunnen raken.
De intrede van de fotografie in de wereld van grafische vormgeving (typo-foto) was een direct gevolg van het contact dat ontwerpers en kunstenaars met elkaar hadden. De ontmoeting tussen kunst en design leidde in de eerste helft van de vorige eeuw
tot ideeën die een diepgaande invloed hebben gehad op het
Nederlands grafisch ontwerp. Zwart, Kiljan en Schuitema hebben deze inspiratiebronnen geïncorpereerd in de gereedschappen van de ontwerper. Bij latere ontwerpers als Martens, Beeke,
en Dumbar zien wij nog wel dat zij sterk beïnvloedt zijn door een
kunststroming. Maar het is vooral het maatschappelijk engagement dat tekenend is voor deze post-oorlogse-generatie ontwerpers. De bemoeienis van de ontwerper met de maatschappelijke
situatie blijkt vaak te leiden tot geëngageerde en krachtige uitingen. Piet Zwart, Willem Sandberg en Anthon Beeke, goede
voorbeelden hiervan, hebben een pad gebaand naar een vrijere
manier van denken en de bewustwording van ontwerpers over
de rol die zij kunnen vervullen binnen de maatschappij.
De intrede van de Mac zorgt voor een explosie aan mogelijkheden die niet altijd gunstig uitvalt voor de beschouwer. Een tijdelijk delirium maakt zich meester van de ontwerpers, maar gelukkig volgt de reflectie binnen een decennium. De wijze waarop
Nederlandse ontwerpers in de jaren ’80 deze nieuwe technologie hebben ingepast in een sterke, zelfbewuste en geëngageerde
ontwerpwereld, leidt tot het ontstaan van het zgn. Dutch Design.
Grafisch ontwerpers hebben zich vele nieuwe technologische
veranderingen eigen moeten maken in de afgelopen eeuw. Thans
zijn zij in de gelegenheid om vanaf de eerste rij mee te kunnen
denken over de technologische vernieuwingen die er plaats vinden in het overgangsproces van papieren naar digitale boeken
en leermiddelen. De nieuwe mogelijkheden zijn groot: de kennis
van de ontwerpers, die ook geworteld is in conventies, kan goed
worden ingezet om deze overgang tot iets nieuws en succesvols
te laten groeien.
De beslissende factoren die geleid hebben tot verandering in het
grafisch ontwerpen zijn ingegeven door de functie van typografie,
leesbaarheid, artistieke inspiratie uit de diverse kunststromingen,
een maatschappij in wederopbouw en technologische veranderingen. Grafisch ontwerpen staat midden in de maatschappij en
spiegelt zich hieraan om verder te kunnen ontwikkelen. De tech-

Conclusie

nologische ontwikkelingen die nu gaande zijn vraagt om keuzes van de ontwerper. De betekenis van beelden in onze nieuwe
technologische cultuur is niet zozeer afhankelijk van de intrinsieke kwaliteiten, maar wordt goeddeels bepaald door de combinatie van vorm en media. Beelden zijn niet meer eenduidig, ze
betekenen niet meer in elke context hetzelfde. De postmoderne
beeldcultuur functioneert als een open netwerk, waarbinnen informatie elke vorm kan aannemen. Dit vraagt om aanpassingen
in de manier waarop ontwerpers gewend waren te kijken.
Hoewel Nederlands grafisch ontwerp nog steeds internationaal
succesvol is, is het niveau van de jaren ‘70 en ‘80 niet meer bereikt. Wat mist, is dat er een duidelijke nieuwe Nederlandse ontwerpstijl ontstaat. Misschien komt dat wel doordat er zo veel
verandert. Misschien hoort dat bij deze tijd.
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